
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ 
"CULTUL EROILOR" 

PROTOCOL 

LIGA NA V ALĂ ROMÂNĂ 

Încheiat azi 06 octombrie 2006 la Bucureşti, Între Asociaţia Naţională 
"Cultul Eroilor", cu sediul În Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, Nr. 124-126, Sector 
1, reprezentată de colonel (r) Petre Stoica având funcţia de preşedinte şi Liga 
Navală Română cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 121, reprezentată de 
viceamiralul Victor Bogdan, având funcţia de preşedinte. 

În deplină cunoştinţă a rolului pe care fiecare ÎI are În societatea civilă, 
părţile semnatare îşi exprimă acordul şi disponibilitatea de a colabora, atât la 
nivel central cât şi la nivelul filialelor, pentru Înfăptuirea următoarelor obiective: 

• Cinstirea şi comemorarea faptelor de arme săvârşite de toţi eroii neamului 
nostru, punând la loc de cinste, aşa cum se cuvine şi cum tradiţia noastră 
ostăşească o cere, faptele eroice ale tuturor ostaşilor români căzuţi la datorie 
pentru apărarea frumoasei noastre ţări - ROMÂNIA; 
• Sprijin reciproc în pregătirea şi organizarea de adunări comemorative, 
simpozioane, conferinţe, comunicări ştiinţifice etc. cu prilejul "Zilei Eroilor" 
şi al Zilei Naţionale a României (1 Decembrie), precum şi cu ocazia altor zile 
importante cum ar fi Ziua Armatei, zilele armelor etc.; 
• Cultivarea În rândul populaţiei şi În special a tineretului a dragostei şi 
ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului şi Armatei 
Române, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de 
recunoştinţă şi cinstire a Înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea 
independentei şi suveranităţii naţionale. 

În acest scop, A.N.C.E. şi L.N.R. vor publica articole tematice În 
revistele "România Eroică" şi respectiv în ,~Marea Noastră" ~ "România 
Maritimă şi Fluvială" etc. precum şi În presa centrală şi locală. 

A.N.C.E. va oferi posibilitatea membrilor L.N.R. de a fi prezenţi la 
emisiunea "Cultul Eroilor" transmisă de Radio România Actualităţi. 
• Vor fi intensificate, de către părţile semnatare, acţiunile de identificare a 
Jocalităţilor şi locurilor unde au existat opere comemorative de rAzboi ridicate 
În memoria ostaşilor români căzuţi În timpul marilor conflagraţii, distruse de 
regimul comunist În perioada de după 1945 sau năruite din cauza factorilor 
atmosferici ori de minţi bolnave, răuvoitoare, informându-se reciproc, ori de 



.. 

câte ori este necesar, În legătură cu astfel de acţiuni, precum şi cu alte 
probleme privind activitatea specifică pentru "Cultul Eroilor"; 
• A.N.C.E. şi L.N.R. vor acţiona, sprijinindu-se reciproc, pentru: 

O ridicarea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative etc. acolo 
unde nu există astfel de simboluri, dar situaţia locală cere acest lucru, 
O Îngrijirea operelor comemorative de război şi a cimitirelor de onoare, 
apelând În acest sens la organele de stat locale şi În mod deosebit la 
elevii din şcoli şi la unităţile militare; 

• Asociaţiile îşi propun ca, în noul context internaţional să acţioneze pentru 
păstrarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, a religiei, a frumoasei 
noastre limbi care trebuie să rămână aşa cum am moştenit-o, un loc deosebit 
ocupându-I păstrarea identităţii naţionale, a tot ce este civilizat şi românesc; 
• Organizarea în comun a unor acpuni pentru identificarea, inventarierea şi 
stabilirea stării actuale a unor monumente, cimitire sau diverse Însemne ale 
eroilor militari români, luarea lor În evidenţă şi Întreprinderea de măsuri, 

acolo unde este cazul, pentru redarea frumuseţii artistice a obiectivelor 
respective; 
• În spiritul umanism ului şi a actualei situaţii internaţionale, cele două 
asociaţii vor acorda acelaşi interes monumentelor şi cimitirelor de onoare ale 
ostaşilor străini căzuţi În lupte pe teritoriul ţării noastre; 
• A.N.C.E. şi L.N.R. vor face schimb de date, oferind În mod reciproc 
fotografii ale monumentelor, cimitirelor sau ale diverselor Însemne dedicate 
eroilor militari şi În mod special ale eroilor marinari căzuţi la datorie . 

Părţile contractante vor respecta cu stricteţe principiul neamestecului În 
activitatea partenerului semnatar. 

Prezentul Protocol Încheiat Între Asociaţia Naţională "Cultul Eroilor" şi 
Liga Navală Română intră În vigoare după validarea de către conducerile celor 
două asociaţii. 

Protocolul are durată, În timp, nelimitată, putând totuşi să fie reziliat dacă 
una din părţile semnatBre doreşte acest lucru, susţinut pe baza unor argumente 
bine întemeiate. 

Prezentul Protocol de Colaborare a fost redactat şi semnat În 3 (trei) 
exemplare astfel: câte un exemplar la A.N.C.E., L.N.R. şi la Ministerul Apărării 

În numele A.N.C.E. 

PREŞEDINTE 

Petre STOICA 

În numele L.N.R. 

PREŞEDINT 

Viceamiral (r) 


